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. اتیقوم الناس ببیع وشراء المنتجات؛ نظرا ألن لدیھم رغبات واحتیاج
فھل تتذكرون ما یحتاجھ األنسان للبقاء على قید الحیاة؟

الماءالطعام

المسكن



.  وتدخل مكسبات الطعم ضمن فئة األطعمة
ھل نحتاج إلى مكسبات الطعم ھذه من أجل البقاء؟

أم أننا نرغب في إضافتھا فقط لتناول أطعمة لذیذة المذاق؟

اءمكسبات الطعم تجعلنا نشعر بالسعادة، ولكننا ال نحتاجھا بالضرورة لضمان البق



.دعنا نتحدث أكثر عن األشیاء التي نحتاج إلیھا للتمتع بحیاة سعیدة
.أود أن یفكر كل واحٍد منكم في شيء واحد یجعلھ سعیًدا للغایة

.قد یكون ذلك عبارة عن شيء أو شخص أو عمل تقوم بھ

._________من األشیاء التي تجعلني سعیًدا 



أشیاء أكلھا
أشیاء ترتدیھا

،أشیاء تفعلھا مع أصدقائك
أشیاء تفكر فیھا

أشیاء في مجتمعك
مع أسرتك 

".األشیاء التي تسعدنا"









: االحتیاجات 
ھي األشیاء التي تساعدنا على الحیاة

وھي كل ما یتعلق بحاجة االنسان إلى الطعام والماء 
.والمسكن من أجل الحیاة

في حالة فالرغبة عبارة عن شيء من الجید الحصول علیھ، ولكن یمكننا الحیاة بدونھ
.الضرورة



: الرغبات 
عبارة عن أشیاء من الجید الحصول علیھا، 

ولكنھا غیر ضروریة ویمكننا
.الحیاة بدونھا

: االحتیاجات  
مثال على ذلك، . ھي األشیاء التي تساعدنا على الحیاة

.نحن بحاجة إلى الطعام والماء والمسكن من أجل الحیاة





األشیاء المجانیة واألشیاء التي تحتاج النقود
.إلطالقالكثیر من احتیاجاتنا ورغباتنا ال تكلفنا أي أموال على ا

و فقد نجد أن تبادل المشاعر الطیبة أو اللعب مع أصدقائنا أ
.االحتفال مع عائالتنا أشیاء مجانیة
.  ولكن البعض اآلخر یكلفنا النقود

كیف یمكننا الحصول على تلك األشیاء؟



البیع والشراء



الدرس الثاني



إلى شراء حذاء" حاجة"قد تكون لدیك 
لمساعدتك في حمایة قدمك والمحافظة على 

صحتك



في شراء حذاء جدید على" رغبة"ولكنك لدیك 
أحدث صیحة

.  لست بحاجة إلى الحذاء من أجل البقاء
.ببساطة، ما زال الحذاء القدیم یحمي قدمك



المنتجات وكیفیة تصنیع المنتجات الموجودة في
عالمنا

. تأتي جمیع المنتجات التي نحتاج إلیھا والتي نرغب فیھا من مكاٍن ما
فھذه المنتجات ال تظھر في منازلنا أو متاجرنا من تلقاء نفسھا



ھیا نفكر في القلم الرصاص



نحن نحتاج إلى القلم الرصاص
.لنتعلم ونتواصل مع اآلخرین

ولكن من أین تأتي األقالم الرصاص وكیف 
تُصنع؟



إن األقالم الرصاص التي نستخدمھا كل یوم لم تھبط علینا من السماء، أو 
.تنبُت من األرض، أو تظھر من تلقاء نفسھا

"من أین یأتي القلم الرصاص في رأیك؟"

األقالم الرصاص تأتي من المتاجر أو المكتبات



كیف تصل األقالم إلى المتجر؟



ھل یعتقد أُي منكم أن ھناك أشجاًرا تطرح أقالم 
رصاص؟

ھل األقالم الرصاص تنمو على الشجر؟



أن األقالم الرصاص مصنوعة من خشب األشجار 



ینمو األقالم الرصاص علي الشجر كالثمار أو 
األوراق ؟ 



لیس ھناك ما یعرف بشجرة األقالم الرصاص 
التي تنمو علیھا األقالم الرصاص

. كي نستخدمھا
ومن ثَم، فإن األقالم الرصاص ال تنبت على 

الشجر، وإنما یقوم االنسان بصناعتھا



.األقالم الرصاص تأتي من مصنع األقالم الرصاص
امفاألقالم الرصاص تُصنع في مصنع باستخدام الموارد أو المواد الخ





ةیتكون القلم الرصاص من ثالثة أجزاء رئیسی

الجزء المستخدم في الكتابة

"الكربون"أو " الرصاص"سن القلم 
"الجرافیت"یُصنع من 

الجزء المسؤول عن المسح
الجزء المسؤول عن جمع كل ھذه األجزاء بعضھا مع بعض

ِممَّ یُصنع ھذا الجزء من القلم الرصاص؟

الخشب



ةیتكون القلم الرصاص من ثالثة أجزاء رئیسی
الجزء المستخدم

في الكتابة، والممحاة، والساق الخشبیة التي تجمع كل األجزاء معًا

ِممَّ تُصنع كل ھذه األجزاء؟

الجرافیت

الخشب
المطاط





من أین یأتي الخشب؟
األشجار



من أین یأتي  المطاط؟
األشجار



من أین یأتي الجرافیت؟
األرضسطحمناجم تحت









الدرس الثالث



.یق رغباتناالقلم الرصاص عبارة عن شيء نستخدمھ یومی�ا لتلبیة احتیاجاتنا وتحق

.نحن نشتري القلم الرصاص من المتجر أو السوق

ما األشیاء األخرى التي نشتریھا من المتجر ونحتاج إلیھا في المدرسة؟

یمكننا شراء أو صناعة المنتجات للعنایة باحتیاجاتنا ورغباتنا

.اءالمنتجات ھي كلمة أخرى تشیر إلى ما نستخدمھ من أشی
األطعمة، والمالبس، وأدوا النظافة الشخصیة، والمفارش: مثال 

التزین، و تناول الطعام، واللعب، والنوم: مثال األشیاء التي یستخدمونھا ھم وأسرھم



.اع المختلفةالتقسیم إلى فئات یعني تصنیف العناصر حسب األنو

ارھا إلى ، تُصنع في مكان آخر مثل المصنع، ثم یتم إحضوالتزینالمفارشبعض المنتجات الواردة في قائمتنا، مثل 
.، تعد للبیع من أجلنا في السوقالطعاممثل وبعض المنتجات األخرى في قائمتنا،. المتجر لبیعھا

ا؟ما األشیاء التي یتم بیعھا؟ وما األشیاء التي یتم تصنیعھ: س 

المشط، فرشاة األسنان" أدوات النظافة الشخصیة"

اذكر مكانًا واحًدا تشتري منھ أسرتك األشیاء؟







المشط

البالستیك المشط

أدوات الزینة

السوق





الدرس الرابع



ما مكونات عصیر البرتقال؟

تقالإن البرتقال ھو المورد الرئیس المستخدم لتصنیع عصیر البر





.عھایستخدم العمال والفالحون والمھندسون الموارد إلنتاج المنتجات أو تصنی

ر بھا؟كیف یتم تحویل ھذه الموارد إلى منتجات نشتریھا ونتاج

لتصنیع أنھ یتم إرسال الجرافیت والمطاط والخشب إلى مصنع تصنیع األقالم الرصاص
أقالم رصاص

كیف یتم تصنیع القمیص من القماش؟

إن البضاعة كلمة أخرى مرادفة للمنتج





.المرحلة األولى ھي جمع القطن
.وستكون ھذه ھي الحركة التي نستخدمھا لتمثیل الحصاد وقطف القطن

مراحل تصنیع المالبس

القطن نبات ینمو في حقل

.  الحصاد یعني القطف
لموارد وحصاد القطن یعني كیفیة حصول الفالحین على ا

الالزمة لتصنیع المالبس

المرحلة الثانیة ھي التصنیع أو اإلنتاج

.قماشیتم نسج الخیوط من القطن، ویتم نسج الخیوط لتحویلھا إلى
.ةثم یتم تقطیع القماش حسب المقاس الصحیح ثم تتم الحیاك



قماشمقص

قص القماش



.راَءھابعد أن یتم تصنیع المالبس، فإنھ یتم إحضارھا إلى المتاجر أو السوق حتى یستطیع الناس ش



.البسبعد أن یقوم الناس بشراء المالبس، ستكون المرحلة التالیة ھي ارتداء الم



نرتدیھا أو وضعھا على الجسم لتخمین المقاس وضع القمیص على المالبس التي

المرحلة الثالثة ھي ارتداء المالبس



المرحلة الرابعة ھي التخلص منھا أو إعادة تدویرھا 







الدرس الخامس



"التكنولوجیا"الكلمة ھي 

ال تكون التكنولوجیا عبارة عن كمبیوتر دائًما

ز مھمةالتكنولوجیا ھي أي شيء یقوم األفراد بإنشائھ یساعدنا على إنجا

المھام ھي مثل المھام الوظیفیة أو العمل



أكثر سھولةتكون التكنولوجیا ماكینة أو اختراًعا یساعد الناس على تصنیع المنتجات بشكل







مل؟ما التكنولوجیا التي تستخدمھا في المدرسة للتعلم أو الع



ما التكنولوجیا التي نستخدمھا في اللعب؟

.ھلمن ُصنع اإلنسان، وتساعدك على القیام بشيء ما، أو القیام بشيء ما بشكل أسأن التكنولوجیا 

المنزل؟ما التكنولوجیا التي تستخدمونھا في حیاتكم الیومیة في 







الدرس السادس



والتكنولوجیا ھي شيء من ُصنع اإلنسان 
وتساعدنا على الحیاة والعمل واللعب

بشكل أسھل

الفرصة الختراع التكنولوجیا الخاصة بكم التي 
یمكن أن

تسھل الحیاة علیكم أو على أسركم



یخترع

ُصنع شيء ما لم یكن موجوًدا من قبلإن اختراع شيء ما یعني



ھذا االختراع غیر حقیقي
.ولكن من الممتع التفكیر فیھ



یحب سمیر لعب كرة القدم كل یوم، وعندما یكون في اإلجازة 
ولكن ال یستطیع. المدرسیة، فإنھ یلعب كرة القدم طوال الیوم

.سمیر لعب كرة القدم عندما یكون لدیھ واجب منزلي

حتى. أتمنى أال یكون لدي واجب منزلي: "قال سمیر في نفسھ
".  أستطیع لعب كرة القدم طوال الوقت

حتى . اختراع ماكینة للقیام بواجبھ المنزليثم فكر سمیر في
.یستطیع لعب كرة القدم لفترة أطول



.  ورسم صورة عن ماكینة الواجب المنزلي. فاستخدم سمیر خیالھ
.بھووضع قائمة بما یمكن لماكینة الواجب المنزلي أن تقوم

.  تراعھوأصبح سمیر جاھًزا لتنفیذ اخ. ثم طلب المساعدة من صدیقھ
.واآلن یستطیع سمیر لعب كرة القدم لفترة أطول



الواجب المنزليسمیر یخترع ماكینة

ما الخطوات التي قام بھا سمیر لیخترع ماكینتھ؟ 

خیالھفاستخدم سمیر
.وم بھووضع قائمة بما یمكن لماكینة الواجب المنزلي أن تق. ورسم صورة عن ماكینة الواجب المنزلي

بعدما فكر سمیر، ما الذي قام بھ أوالً ؟
استخدام الخیال-1
وضع قائمة بما ستقوم بھ الماكینة-2
طلب المساعدة من صدیقھ-3
كان مستعد�ا لتصمیم اختراعھ-4



:الخطوة األولى 
ي فكرة الختراع شيء ما لجعل الحیاة أسھل لك أو ألسرتك ھي تحدید ما ترید، واستخدام خیالك للتفكیر ف

عما تستطیع اختراعھ للمساعدة

ما الذي تحتاج والدتك إلى القیام بھ كل یوم؟

وھل یمكنك تخیل شيء ما یمكن أن یساعدھا للقیام بھذا؟



أعمال المنزل
أنسان آلي



أعمال المنزل
الواجب المنزلي 

طھي الطعام 
الجلوس مع األطفال

یلعب مع ریاضة 



:  الخطوة األخیرة 
في اختراع التكنولوجیا لمساعدتكم أو مساعدة أسركم على

.الحیاة أو العمل أو اللعب ھي الحصول على مساعدة من صدیق

"معلومات أو اقتراحات: التعلیقات"

كیف یمكنكم تطویر اختراعك؟





الدرس السابع



األجھزة
الجھاز عبارة عن آلة صممت لمساعدتك على القیام بعمل •

.ما في المنزل
تساعد مروحة السقف في تحریك الھواء والمحافظة على•

.برودتھ







األجھزة المنزلیة  
ارد التي إال أنھا في بعض األحیان تجعل حیاتنا سھلة للغایة لدرجة أننا ننسى العنایة بالمو. تجعل حیاتنا أكثر سھولة
.تستخدمھا تلك األجھزة

اذكر بعض الطرق التي تعلَّمناھا للعنایة بالبیئة؟

ننتجھاطرق المحافظة على نظافة البیئة وتقلیل كمیة النفایات التي

.الحفاظ على الماء

ودة یمكننا القیام بذلك عن طریق المحافظة على نظافة المیاه الموج
لدینا في األنھار والبحیرات العذبة وعدم تلوثھا



ماذا سیحدث لو كانت المیاه المستخدمة لغسل األطباق غیر نظیفة؟

.قد تتسبب المیاه غیر النظیفة في زیادة صعوبة تنظیف األشیاء
.  قد نصاب بأمراض بسبب شرب میاه غیر نظیفة أو استخدامھا في الطھي

.لذا فمن المھم الحفاظ على الماء لدینا



تخدام یمكننا االھتمام بالبیئة عن طریق عدم اإلسراف في اس•
.  المیاه

هیعرف ذلك بالحفاظ على الماء أو توفیر استھالك المیا•



.  یوجد العدید من األجھزة التي تستخدم المیاه في منزلنا
فمن یمكنھ إعطاؤنا  مثاالً ؟

غساالت األطباق •
دش االستحمام•
الحمامات •
خراطیم المیاه•



ھل تذكرون محلج القطن المسؤول عن فصل القطن عن البذور •
بشكٍل أسرع وأسھل من االعتماد على القوى االنسانیة فقط؟

قد تساعدنا بعض األجھزة الموجودة في منازلنا على استھالك•
.  كمیة أقل من المیاه إذا قمنا بالمھمة بمفردنا

لقاء إال أن بعض اآلالت ال یمكنھا التوفیر في استھالك المیاه من ت•
.نفسھا تماًما

ولكن ھناك أشیاء یمكننا نحن القیام بھا من أجل المساعدة في•
.  الحفاظ على المیاه، أو توفیر استھالك المیاه

المنزل ھل یمكن أليٍ منكم التفكیر في شيء یمكنكم القیام بھ في•
للمساعدة في توفیر استھالك المیاه؟



اق أوالً ، المطبخ، یمكننا ملء الحوض بالماء عند غسل األطب•
.بدالً من ترك الصنبور مفتوًحا طوال الوقت

الفرشاة في الحمام، یمكننا إغالق الصنبور أثناء غسل أسناننا ب•
.أو تقلیل مدة االستحمام

.یمكننا التأكد من امتالء الغسالة قبل بدء تشغیلھا•



.یمكننا إصالح أي أنابیب بھا تسریب في منازلنا•

.یمكننا تقلیل عدد مرات ري حدائقنا•





.یعد الحفاظ على المیاه جزًءا مھًما من الحفاظ على البیئة•
ي لذا أود أن یتعھد كٌل منكم بأن یبدأ في القیام بشيء واحد ف•

.  المنزل للحفاظ على المیاه

التعھد عبارة عن وعد



أتعھد بالمكوث فترات أقل 

أثناء االستحمام في الصباح





الدرس الثامن



رغیف الخبز



ھل تعرفون المكونات األساسیة الالزمة إلعداد الخبز؟

الدقیق

. من أي نبات نحصل على الدقیق



.المكون األساسي للخبز ھو القمح









اسة الدرَّ

اسة المزارع في حصد القمح بسرعة أكبر . تساعد الدرَّ
اسة مثال على اآلالت، ولكنھا أیًضا إحدى األدوات التي یمكن للمزارع استخدامھا .تعد الدرَّ



في أداة تُحمل بالید ویمكن للمزارع استخدامھا ھل یمكنكم التفكیر 
لمساعدتھ في حصد القمح؟

.عبارة عن أداة یستخدمھا المزارعون لحصاد القمح

المنجل





المطحن 

طاحونة لطحن القمح وتحویلھ إلى دقیق



الفرن لخبز الخبزالعجان الكھربي لخلط المكونات



من ھو العامل في مجتمعنا الذي یأخذ 
الدقیق ویخبزه لیصبح خبًزا؟



كیف ولماذا یعد الخبازون أصحاب حرف
مھمة في المجتمع ، و تخیل ما قد یحدث إذا لم 

.یعد ھناك خبازون في المجتمع 



شكًرا جزیالً 
عمو شعبان 



الدرس التاسع



المرحلة األولى من دورة حیاة الخبز؟

ینمو القمح في الحقول

المرحلة الثانیة ؟
اس ةیتم حصاد القمح باستخدام الجرار أو المنجل أو الدرَّ

المرحلة الثالثة ؟

طحن القمح



المرحلة الرابعة ؟

صنع عجینھ الخبز



مفید



الوادي الجدید
إدارة تعلیم الداخلة 

مدرسة أفطیمة االبتدائیة 

الفصل الثاني 
كیفیة القیام باألعمال

مروة عبد الشافي مھدي سید 

:المحور الثالث 
كیف یعمل العالم ؟





الدرس األول



.المنتجات عبارة عن أشیاء نریدھا أو نحتاج إلیھا

أمثلة عن منتج ضروري یحتاجھ أو شيء یریده دون ضرورة؟

الفصل السابق

ما المنتجات التي یمكن أن نشتریھا من متجر بقالة؟

.المنتجات من المتاجر أو األسواق

ة؟ما المنتجات التي یمكن أن نشتریھا من الصیدلی

ھل یبیع كل مكان تجاري المنتجات؟
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عد معي



ما نوع ھذا المتجر؟. وجود كتب على الجدران



ما نوع ھذا المكان؟. وجود مائدة للطعام 
المطاعم التي تطھي  وتقدم وتبیع الطعام



المحل الذي یتم فیھ قص الشعر؟



المحل الذي یتم فیھ بیع الخضراوات والجنبة  والعصائر ؟



المكان الذي یقیم فیھ السائح ؟



المحل الذي یبیع الفضة والھدایا ؟
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الخدمة
ھي عمل یقدمھ شخص لشخص آخر
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مثل القاھرة المدینة 



القریة



محل المالبس
، شورت،تي شیرت ، قمیص،جاكت، بنطلونفستان



مغسلة السیارات
تنظیف السیارات



الدرس الثاني









األماكن األدوات الوظائف
الحقلالجرار ، الفأس ، المنجل الفالح
المخبزالفرن ، العجان خبّاز
المستشفىالسماعةطبیب
البنكالنقودصراف
محل الحالقةالمقص ، المشطحالق
المطبخالخضراوات ، البوتاجازطباخ



ماذا سیحدث إذا عمل الخبّاز في جراج؟: س 

ما األدوات التي قد یستخدمھا مھندس؟: س 

:  أكمل 
..........في......... األوعیة واألواني لطھي ........... یستخدم  مطعمالطعامالطاھي



الدرس الثالث



ت العاملون ال یقومون بعملھم؛ ألنھم في المكان الخطأ باألدوا
.  الخطأ

ال یمكن إدارة المشروعات التجاریة إذا لم یكن ھناك األفراد 
ان إنھم بحاجة إلى مساعدتكم لمعرفة المك. واألدوات الصحیحة

.الواجب تواجدھم فیھ







یة لدینا العدید من األنواع المختلفة من المشروعات التجار•
.في مجتمعنا

ویتم . یعمل مختلف األفراد في المشروعات التجاریة•
ویتم بیع المنتجات. استخدام األدوات المختلفة

اف سنعمل على العمل في مجموعات الكتش. وتقدیم الخدمات•
المزید عن كیفیة سیر المشروعات

ما الذي یمكن أن . التجاریة التي تقوم بھا المجتمعات•
نكتشفھ من دراسة الصور المفصلة ورسمھا؟



ورشة نجارة
النجار

الشاكوشالخشب
و المسمار





الدرس الرابع





ع الكائنات لقد غنینا للتو أغنیة توضح الخصائص الفعلیة لجمی
وفي ھذه الصفحة، توجد مجموعة من المنتجات التي. الحیة

أن لنكتشف معًا إذا كان بإمكانكم. یمكنك شراؤھا من أي متجر
.تمیزوا أي من ھذه المنتجات یعد كائنًا حی�ا







لمنتجات أن المنتجات الصناعیة ھي األشیاء التي من ُصنع اإلنسان، بینما ا
.الطبیعیة لیست من ُصنع  اإلنسان

ان؟ما األشیاء المشتركة بین جمیع األشیاء التي من ُصنع اإلنس: س 

كائن غیر حي 
فس تحتاج إلى تن" من ُصنع اإلنسان"ھل یوجد أي شيء في قائمة : س 

الھواء؟



أشیاء صناعیة أشیاء طبیعیة 







من أین یأتي التفاح الذي نشتریھ من متجر البقالة؟: س 

ھل یأتي من مكان قریب أم من دولة بعیدة؟:  س

ماذا عن القمیص الذي ترتدیھ؟ ھل تعتقد أنھ جاء من مكان: س
قریب أم بعید؟

كیف تحصل المتاجر على المنتجات التي تبیعھا؟: س



الدرس الخامس



وسیلة النقل
ھي ما یساعدنا في االنتقال من مكاٍن إلى آخر



.  كیفیة نقل المنتجات إلى المكان الذي تُباع فیھ
ھل تعد جمیع أنواع وسائل النقل مفیدة في نقل المنتجات؟



صندوق برتقال، فھل یمكن أن تكون50إذا قام أحد المتاجر بطلب 
ى الدراجة وسیلة مناسبة لیستخدمھا المزارع لتوصیل البرتقال إل

المتجر؟ مع بیان السبب؟





.  تعد بعض أنواع وسائل النقل ھي األفضل في نقل األشخاص
.  اتبینما تعد بعض األنواع األخرى ھي األفضل في نقل المنتج

.یمكن استخدام بعض وسائل النقل في كال الغرضین

باخرة شحن

سفینة الشحن 
ھي وسیلة لنقل المنتجات التي یتم نقلھا من مكان إلى آخر



باخرة سیاحیة

السیاحیة تستخدم لنقل األشخاص

خاص؟لماذا تعتقد أن باخرة السیاحة أفضل من سفینة الشحن عند نقل األش

.  إن الباخرة السیاحیة مصممة لنقل األشخاص
.  األشخاص عبارة عن كائنات حیة، والكائنات الحیة لھا احتیاجات

.بباخرة السیاحة مزودة بنوافذ لإلضاءة والتھویة وأماكن للسیر واللع



حن؟ھل ترون نوافذ في سفینة الش

تحتوي الشحن بنقل منتجات غیر حیة، ومن ثَم فإنھاباخراتغالبًا ما تقوم 
.  على الكثیر من المساحات المسطحة لتخزین الصنادیق والحاویات

.وال تحتاج ھذه المنتجات إلى نوافذ





قیام وجلوس 



ى مدینة شاحنة توصیل المنتجات مفیدة لنقل المنتجات من مدینة إل
.أخرى مجاورة

ر لالنتقال من كندا إلى مصر، یتعین لیكم عبو" 
"المحیط والعدید من الدول 

وبا یعد المركب الشراعي وسیل مفیدة لنقل منتجات من أور: س 
.  إلى مصر

.رتعد الطائرة وسیل مناسب لن ل المنتجات من كندا إلى مص: س
.تناتعد الحافل وسیل مفیدة لنقل المنتجات في أرجاء مدین: س 



الدرس السادس



" اختبار"
.ربةتعني اكتشاف حقائق أو معلومات عن طریق البحث أو التج

المغناطیس













یجذب المعادن
كیفیة استخدام المغناطیسات لنقل المنتجات إلى المتجر

.الذي یبیعھا

ھناك أداة یستخدمھا السائقون والطیارون و
تحدید ل" البوصلة"السفن تعرف باسم قباطنة

جنوب-شمال ( االتجاھات األصلیة 
)غرب–شرق -



"  وردة البوصلة"
.للتعرف على اتجاه الشمال على الخریطة

البوصلة 
. فیھعبارة عن أداة تساعدنا في معرفة االتجاه الذي نسیر

.وتحتوي ھذه األداة على مغناطیس بداخلھا



ما الفرق بین الصورتین؟
ما الشيء الموجود في البوصلة وغیر موجود في وردة البوصلة؟

تتحرك بحریة على محور توجد إبرة في منتصف البوصلة 
.لتشیر إلى الجھات األصلي الموضح على المؤشر المدرج



.  اإلبرة الموجودة في منتصف البوصلة ھو عبارة عن مغناطیس
.  ویتكون ھذا المغناطیس من جانبین
.یشیر أحد الجانبین إلى اتجاه الشمال

.بینما یشیر الجانب اآلخر دائًما إلى الجنوب



ون أن البوصلة تساعدنا في معرفة اتجاه الشمال بد
.وجود خریطة



كما سھلة للمحیط" خرائط"لیست ھناك . تخیل أنك قبطان باخرة شحن
یف ك. ھو الحال فیما یتعلق بخرائط الطرق الخاصة بالقیادة أو السیر

ستساعدك البوصلة؟

ئة إذا كنت قبطان باخرة شحن ممتل. تعتمد المشروعات التجاریة على المنتجات التي یتم تسلیمھا. نعم
عین علیك إذا كنت تعلم أنھ یت. بالمنتجات، فأنت بحاجة إلى معرفة ما إذا كنت تسیر في االتجاه الصحیح أم ال

.االتجاه إلى الشمال أو الجنوب أو الشرق أو الغرب، فستساعدك البوصلة في السیر في ھذا االتجاه



الدرس السابع





لشمسالشيء الوحید الذي سمعتھ أن وجھك یبدو ساخنًا عندما تنظر باتجاه ا

ھل تبدو األرض ساخنة في فناء المدرسة ؟

اء، كما تجعل الشمس بشرتك ساخنة، فإنھا تقوم أیًضا بتسخین الھو
.واألرض والماء

یصبح بارًدا؟ماذا تالحظون عن الھواء في اللیل



.تدور األرض حول الشمس، مما یجعل الشمس تبدو لنا وكأنھا تتحرك

.مما نراه على األرض، تشرق الشمس دائًما من الشرق، وتغرب دائًما نحو الغرب



حركة الشمس























.الشمس ال تتحرك حق�ا حول السماء
.وإنما تبدو انھا تتحرك

.في الواقع، إن األرض ھي التي تتحرك حول الشمس



.  اانتبھ إلى ما إذا كانت مصر یمكنھا رؤیة الشمس أثناء حركتھ
َمن منكم یستطیع أن یشرح لي ما الحظھ عن مصر؟ 

س لم أسمعھ أن مصر ال ترى الشم/الشيء الوحید الذي سمعتھ•
.  دائًما

على األمر عندما ال یمكننا رؤیة الشمس؟ماذا یُطلق•



عندما یكون. عندما ال ترى مصر الشمس، یُسمى ذلك اللیل•
مصر، فإنھ یكون نھاًرا في أجزاء أخرى من الوقت لي في

.العالم









الً أن الشمس تمنحنا الضوء والدفء خالل النھار، ولكن لیس لی•

.  ھیا نفكر في كیف تساعدنا الشمس في أداء أعمالنا؟ •



وء ما المشروعات التي یمكن أن تفكر فیھا وتحتاج إلى ض•
الشمس ألداء عملھا؟

تشغیل آبار 
الطاقة الشمسیة 



ما . إننا نعلم أیًضا أن الشمس تقوم بتدفئة الھواء واألرض•
المشروعات التي یمكن أن تفكر فیھا وتحتاج إلى دفء

الشمس؟

الزراعة 



بح في الصیف، عندما تكون الشمس في وقت الظھیرة، یص•
ا جد�ا ع تعمل ھل یمكنكم التفكیر في أي مشاری. الجو حار�

ا جد�ا؟ على أفضل وجھ عندما یكون الجو حار�



ظل أن المشروبات المثلجة ھي أحد المنتجات التي یجب أن ت•
.باردة

نقل ھل سیكون منتصف یوم مشمس وحار وقتًا مناسبًا ل•
المشروبات المثلجة إلى متجر؟



لصیف كیف یمكنكم حل مشكلة نقل اآلیس كریم أثناء فصل ا•
الحار؟

شاحنة األیس كریم المجمد 



الدرس الثامن



ما وسائل المواصالت التي تحمل المنتجات واألشخاص؟



ما نوع وسائل المواصالت التي یمكن أن یستخدمھا
الناس ویتم نقل المنتجات بھا؟

.  تُستخدم الطائرة في نقل كل من األشخاص والمنتجات•
. دةنشعر باالمتنان عندما تنقل الطائرات المنتجات إلینا من أماكن بعی•
.ھذه إحدى الطرق التي تصل بھا المنتجات إلینا من جمیع أنحاء العالم•



ھل سبق أن سافر أحدكم في سیارة من قبل؟

.یمكن لبعض وسائل المواصالت أن تنقل كال من المنتجات واألشخاص إلى أماكن بعیدة

عندما یزور شخص ما دولة أخرى أو مدینة جدیدة لفترة قصیرة، 
.یطلق علیھم اسم السائحین



سائح

إذا كنت سائًحا من قبل أو سبق أن زرت دولة أخرى، أو •
.حتى مدینة كبیرة أخرى في مصر



سائح
.إذا شاھدتم سائًحا في مجتمعنا من قبل•

كانت تفعل؟/عندما شاھدت السائح، ماذا كان یفعل

إذا زار سائح مجتمعنا لمدة یوم واحد، فما األشیاء التي قد یشتریھا؟





مخبز

متحف

مطعم

متجر ھدایا تذكاریة



سائحون

لم أسمعھ ھو أن السیاحة لھا/الشيء الوحید الذي سمعتھ•
نا من أھمیة بالنسبة إلى مجتمعنا ألننا یمكننا التعلم بعض

.  اسیرى السائح الذي یزورنا كیف نعیش حیاتن. بعض
ش وفي حالة تحدثنا معھم، یمكننا أیًضا تعلم كیف یعی•

.  السائحون حیاتھم في بالدھم أو مدینتھم



الدرس التاسع



مجموعة صور

مجموعة ملصقات لصور ھي عبارة عن عمل فني یتم •
تنفیذه بواسطة لصق أجزاء من مواد مختلفة على سطح

.مستٍو، مثل الورق



صورة لطریق وصورة لمركب





یجلب مركبي المنتجات إلى الشاطئ، ثم یكون لدّي طریق •
..للمساعدة على تسلیم المنتجات إلى المتجر

، ما الذي یجب أن أضعھ على الطریق الذي سیقوم بنقلإممم•
منتجاتي؟

ما الذي تعلمناه حول كیفیة القیام باألعمال؟•
تحتاج المشروعات التجاري إلى أشخاص للعمل فیھا

تستخدم الوظائف المختلفة أدوات مختلفة 



الدرس العاشر





طاقم أود مرحبًا بالركاب، نیابةً عن كابتن الطائرة وبقیة ال
، مع خدمة 3427الترحیب بكم على متن الرحلة الجویة 

یُرجى الدخول إلى الطائرة. الطیران المباشر إلى مصر
.والجلوس على مقاعدكم بھدوء



أسفل قوموا بتأمین أمتعتكم. یُرجى ربط أحزمة األمان الخاصة بكم
اعدكم كما نطلب أیًضا أن تكون مق. مقاعدكم أو في األرفف العلویة

الق یُرجى إغ. وأدراج الطاوالت في الوضع القائم والمغلق لإلقالع
بیوتر جمیع األجھزة اإللكترونیة الشخصیة، بما في ذلك أجھزة الكم

.المحمولة والھواتف المحمولة



الطائرة تُقلع اآلن





ن برحلتكمأتمنى أن تكونوا مستمتعی. مرحبًا بالركاب، كابتن الطائرة یتحدث
متر وعلى سرعة ھواء تبلغ 10.000نطیر حالی�ا على ارتفاع . الجویة
درجة الطقس في مصر صاٍف ومشمس، وتصل. كیلومتًرا في الساعة650

.  اسنھبط بالطائرة بعد أربع ساعات تقریبً . درجة مئویة27الحرارة إلى 
.حتى ھذا الوقت، استریحوا، واسترخوا واستمتعوا ببقیة الرحلة







ھل تطیر فوق قطعة أرض أم المحیط؟ 
ھل رحلتك قصیرة أم طویلة؟

المحیط
طویلة



الطقس صاٍف ومشمس

درجة مئویة27وتصل درجة الحرارة إلى 



برج 
القاھرة

أھرامات 
الجیزة

خان
الخلیلي





اكتب اسم صدیقك 

النیل
المالبسقمیص

المطعم

اكتب اسمك



الوادي الجدید
إدارة تعلیم الداخلة 

مدرسة أفطیمة االبتدائیة 

الثالثالفصل 
بیع والشراء واالدخار 

:المحور الثالث 
كیف یعمل العالم ؟

مروة مھديمروة عبد الشافي مھدي سید 



مروة مھدي



الدرس األول



البیع والشراء واالدخار
كیف ترتبط عملیات البیع والشراء واالدخار بالمشروعات التجاریة في مجتمعنا؟

تجاریةنحن نشتري المنتجات التي تبیعھا جمیع المشروعات ال

ما ھي الموارد؟

.  عبارة عن مادة مستخدمة لعمل شيء آخر
.عبارة عن مادة مستخدمة للوصول إلى ھدف

مروة مھدي
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الفرشاةغسل األسنان
الصابوناالستحمام

تھذیب الشعر غسل الیدین

النظافة الشخصیة
مروة مھديھي ما نقوم بھ من أعمال للحفاظ على نظافتنا وصحتنا



مروة مھدي









كیفیة استخدام المیاه في التنظیف

استخدام المیاه في غسل األسنان والغسیل

مروة مھدي



الدرس الثاني



كیفیة تجنب اإلسراف في استخدام المیاه

مروة مھدي



التعھد عبارة عن وعد بالقیام بشيء

أتعھد بالمكوث فترات أقل 

أثناء االستحمام في الصباح
مروة مھدي



كیفیة غسل األسنان 

مروة مھدي



مروة مھدي



الدرس الثالث













المورد
.عبارة عن مادة مستخدمة للوصول إلى ھدف

أستخدم ھذا 
المورد عدة 

.امرات یومی� 

أستخدمھ في 
المنزل وفي 

.المدرسة
دائًما ما أجلس
ھ أثناء استخدام

أستخدم 
حواسي في 
.الشم والتذوق

یساعدني ھذا 
الحفاظ: المورد

.على الصحة

مروة مھدي



المورد 
ھو ؟

الطعام 

الطعام
عبارة عن مورد نستخدمھ

مروة مھدي.للحفاظ على الصحة



ھل جمیع األطعمة تساعدنا في
الحفاظ على الصحة؟

مروة مھدي



:وجبة خفیفة 
ثمرة فاكھة أم حلوى؟

مروة مھدي





الفاكھة
وجبة خفیفة صحیة أكثر

مروة مھدي



مروة مھدي



الدرس الرابع



مروة مھدي



أرزفراخ
مانجوخیار

مروة مھدي



مروة مھدي



مروة مھدي





الدرس الخامس



خیالیة

.تعني أن القصة لیست حقیقیة؛ وإنما من وحي الخیال

الشخصیات

ھم األشخاص المشاركون في القصة
نادیة وإحدى الشخصیات األخرى؟ من ھي ؟ 

المكان
ھو الموقع الذي تدور فیھ أحداث القصة

أمھا

مروة مھدي



مروة مھدي



مروة مھدي



مروة مھدي



الثاني
مروة مھدي



الثالث

الخامس
مروة مھدي



الدرس السادس



تكلفة المنتجات
التكلفة

ھي مقدار النقود الالزمة لشراء شيء

مروة مھدي



مروة مھدي



"جنیھات لشراء ھذه المنتج9أحتاج  "

مروة مھدي



حسب اختیار التلمیذ

عسلقمیص

405
40545

45
مروة مھدي



كتابدواء

97

9716

16
مروة مھدي



10
1جنیھات 

جنیھ  مروة مھدي



3
جنیھ 

جنیھات، 3إذا أردت شراء قطعة حلوى تكلفتھا 
جنیھ مصري أحتاجھا؟1فكم عملة  نقدیة بقیمة 

مروة مھدي



20
جنیھاً 

جنیًھا،20إذا أردت شراء كتابًا تكلفتھ 
جنیھات أحتاجھا؟10فكم عملة ورقیة بقیمة 

مروة مھدي



الدرس السابع



العامل 

إن الشخص الموجود في المتجر ھو العامل
والشخص الذي یذھب إلى المتجر ھو المتسوق

المتسوق

مروة مھدي



ھل أستطیع 
مساعدتك؟

مروة مھدي



ھل أستطیع 
مساعدتك؟

أبحث عن 
.......

مروة مھدي



مروة مھدي



التلمیذ سوف یختار منتج واحد فقط
منتجات 7من الـ

أدوات النظافة 
الشخصیة 

مروة مھدي



فرشاة شعر 
12 ً جنیھا

مروة مھدي



مروة مھدي



جل شاور
30 ً جنیھا

مروة مھدي



مروة مھدي



صابونة
جنیھات10

مروة مھدي



مروة مھدي



فرشاة أسنان 
17 ً جنیھا

مروة مھدي



مروة مھدي



منشفة
22 ً جنیھا

مروة مھدي



مروة مھدي



مشط
جنیھات10

مروة مھدي



مروة مھدي



معجون أسنان 
20 ً جنیھا

مروة مھدي



مروة مھدي



ھل تتذكرون كتاب الخرائط التي كانت نادیة تریده في مكتبة 
بیع الكتب؟

.لم یكن لدیھا ما یكفي من النقود لشرائھ في الیوم الذي كانت تتسوق فیھ
ما الذي قررت أن تفعلھ؟

.قررت ادخار بعض النقود حتى یصبح لدیھا ما یكفي لشراء الكتاب الجدید
. جنیًھا20تبلغ تكلفة الكتاب 

جنیھات من رحلة10جنیھات من رحلة تسوق واحدة، و 10إذا قامت بتوفیر 
تسوق أخرى، فھل سیكون لدیھا ما یكفي لشراء كتابھا؟

مروة مھدي



الدرس الثامن



.المسرحیة ھي قصة تمثلھا
.تُسمى المسرحیة أحیانًا قصة فكاھیة أو عرًضا

.أحیانًا، تُمثل على المسرح

األحداث
ھي األشیاء التي تحدث للشخصیات في القصة

السیناریو
.عبارة عن النص المكتوب لمسرحیة

مروة مھدي



مروة مھدي



محل المالبس دینا
صیدلیة  أحمد 

فستان
دواء

مروة مھدي



محل المالبس بائع

فستان 

مروة مھدي



الفستان

جنیھاً 70

جنیھاً 70

مروة مھدي



الفستان

دواء
مروة مھدي



الدواء

25 ً جنیھا

مروة مھدي



25 ً جنیھا

الدواء

مروة مھدي



دینا
أحمد 
فرح
خالد 

مروة مھدي



الدرس التاسع



أعلى أسفل 
أمامخلف

أثناءبعدقبل
مروة مھدي



اإلكسسوارات 
ھي األشیاء التي تستخدمھا شخصیة في مسرحیة

الزي
ھو ما ترتدیھ الشخصیة في مسرحیة

یرتدي رجل اإلطفاء زي رجل اإلطفاء وخوذة

یحمل رجل اإلطفاء خرطوًما

مروة مھدي



ما اإلكسسوارات التي قد یستخدمھا مزارع؟

المزارع؟رتدیھما الذي 

مروة مھدي



فستان

بلطو دكتور

مروة مھدي



أدویة
، شنطة نقود 

مروة مھدي



الدرس العاشر



عرض المسرحیة 

مروة مھدي



وصول دینا إلي محل المالبس 

مروة مھدي





.مرحباً 
ھل أستطیع 
مساعدتك ؟

أنا أبحث 
عن فستان

مروة مھدي



دعني 
أُریك 
مكانھ 

مروة مھدي



كم سعر 
الفستان ؟

70سعره 
 ً جنیھا

مروة مھدي



70تفضل 
 ً .جنیھا

أتفضل 
الفستان

مروة مھدي



شكًرا لك
أسعدني 
التعامل 

.معك

مروة مھدي



أسعدني التعامل 
یوًما . معك أیًضا
.سعیًدا

مروة مھدي



مروة مھدي



وصول أحمد إلي الصیدلیة

مروة مھدي



.مرحباً 
ھل أستطیع 
مساعدتك ؟

ھل 
لدیك 
دواء ؟

مروة مھدي



أعتقد ھذا، 
دعني أوضح 

.لك مكانھ 

مروة مھدي



أنھ ھنا ، 
.شكر لك 
كم سعر 
الدواء ؟

25سعره 
 ً جنیھا

مروة مھدي



25تفضل 
 ً جنیھا

. شكراً لك 
تفضل 
الدواء 

مروة مھدي



اً یوماً سعید

شكراً لك 
علي 

تسوقك 
.عندنا

مروة مھدي



الوادي الجدید
إدارة تعلیم الداخلة 

مدرسة أفطیمة االبتدائیة 

األولالفصل 
سرد القصص

:المحور الرابع 
التواصل

مروة مھديمروة عبد الشافي مھدي سید 



مروة مھدي



ملحوظة ھامة 
ذ استخدمت القصص المصورة والمسموعة تھیئة للتالمی•

.بعد لتألیف القصص وكتابتھا بالطریقة الصحیحة فیما

.اختالف قدرات  كل معلم وتالمیذه في أبداع ھذا الفصل•

تحیاتي لحضراتكم  

مروة مھدي



الدرس األول



مروة مھدي

...........أحب ھذه القصة ألن . ..........وھي . أنا لدي قصة المفضلة
. أحببت قراءة القصص ألنھا تمكنني من تخیل السفر إلى أماكن بعیدة

.كما أنھا تساعدني في تعرف أشخاص جدد بدون حتى النھوض من مكاني

القصة اختیاریھ لكل معلم 



مروة مھدي

من خالل الكلماتالقّراءیتواصل الكتاب مع 

التواصل
یعني مشاركة معلومات أو أفكار مع اآلخرین



الروایة األولى للقصة

مروة مھدي



مروة مھدي

.عدت إلى المنزل بعد انتھاء الیوم الدراسي
. فتحت الباب وقلت مرحبًا یا أمي

.كانت تعد ألسرتنا الغداء



الروایة الثانیة  للقصة

مروة مھدي



مروة مھدي

.عدت إلى المنزل بعد انتھاء الیوم الدراسي
. كانت الشمس ساطعة وأحسست بحرارتھا على بشرتي

.وصلت إلى الباب، وشممت رائحة غدائي المفضل 
.دخلت المنزل وسمعت أمي تھمھم أثناء طھي الغداء ألسرتنا



أي من الروایتین كانت أفضل في جعلك تشعر كأنك
كنت بطل القصة ومتواجًدا في مكان األحداث 

الروایة األولى أم الثانیة؟

مروة مھدي

األولى
الثانیة



في الروایة الثانیة للقصة، قمت بوصف ما أحسست بھ، 
یُعد توظیف الحواس جزًءا . وما شممتھ، وما سمعتھ

ا من سرد القصة؛ إذ یساعد اآلخرین في التعایش  مھم�
.مع أحداث القصة

مروة مھدي



أشم رائحة الوردة 
مروة مھدي



أبحث عن قمیص أزرق

مروة مھدي



نحن نستخدم أعیننا للنظر إلى األشیاء

مروة مھدي



مروة مھدي

ریحان

سبورة



مروة مھدي

بسكوت

كتاب 

المعلمة 



مروة مھدي





مروة مھدي





مروة مھدي





الدرس الثاني



الطریقة الصحیحة لغسل أیدینا

مروة مھدي



رتب الخطوات غسیل االیدي

مروة مھدي





مروة مھدي



مروة مھدي



الدرس الثالث



مروة مھدي

ما الذي تحبونھ عن قراءة الكتب والقصص؟

كلمات فقط  كلمات + صور 



مروة مھدي

ما الذي تحبونھ عن قراءة الكتب والقصص؟

أثناء القراءة، یتوقف لعرض الرسوم التوضیحیة والحّث 
.على التفكیر فیما یحدث في القصة



مروة مھدي



مروة مھدي

بدایة القصة 

نھایة القصة 



مروة مھدي

منتصف  القصة 



مروة مھدي

1
5
3

2

4





المكان
ھو الموقع الذي تدور فیھ

أحداث القصة

مروة مھدي

ما المكان الذي دارت فیھ أحداث القصة ؟ 

الشارع



الدرس الرابع



مروة مھدي

ما الموسم؟
المالبس ؟

المكان ؟



مروة مھدي

ما الموسم؟
المالبس ؟

المكان ؟



ماذا إذا رأیتم الشخصیات فقط، ولم یكن ھناك أي 
شيء حولھم أو خلفھم؟

تحتاج القصة إلى مكان لكي تكون منطقیة

مروة مھدي

ما األشكال التي ترونھا؟1.

ما األلوان التي ترونھا؟2.

ون ما األصوات التي تسمعونھا؟ ھل تسمعون أصوات حیوانات؟ ھل تسمع3.
صوت أشخاص؟

ما الذي تشعرون بھ من حولكم؟ ما الذي یمكن أن تلمسوه؟4.

ماذا تفعلون في المكان المفضل لكم؟5.

ما الذي . ربما یكون مكانًا حیث تتناولون وجبة أو تتناولون وجبة خفیفة6.
في المكان المفضل؟تتذوقوهیمكن أن 

.استخدموا خیالكم للنظر حولكم



مروة مھدي



الدرس الخامس



مروة مھدي



مروة مھدي



مروة مھدي



الدرس السادس



مروة مھدي



مروة مھدي



مروة مھدي



مروة مھدي



مروة مھدي



مروة مھدي



مروة مھدي



مروة مھدي



مروة مھدي



الدرس السابع



مروة مھدي

عمل دمیة 
األدوات المطلوبة 



مروة مھدي

عمل دمیة 



الدرس الثامن



مروة مھدي

غلق أعینكم
تذوق الثمرة  و أوصفھاألمس الثمرة  و أوصفھا 



مروة مھدي



مروة مھدي



مروة مھدي



مروة مھدي



مروة مھدي



مروة مھدي



مروة مھدي



مروة مھدي



مروة مھدي



مروة مھدي



مروة مھدي



مروة مھدي



مروة مھدي



مروة مھدي



مروة مھدي



من القصة السابقة أكمل 

مروة مھدي



مروة مھدي

الزھور الملونة

صوت العصافیر

الزھور



مروة مھدي

العسل

الزھور



الروایة
عبارة عن قصة تروي مجموعة من األحداث

مروة مھدي



مروة مھدي



مروة مھدي



مروة مھدي



ما الحواس التي لم یتم استخدامھا في الفقرة 
المتعلقة بالولد الذي یصطاد؟

مروة مھدي

التذوق
إذا كانت القصة تتضمن قیامھ بطھي السمك للغداء



ھل من المھم تضمین الحواس الخمس بالكامل في كل 
قصة تكتبونھا؟

مروة مھدي

ال
فأحیانًا ال تكون ھناك حاجة إلى. لیس من الضروري تضمین الحواس كلھا

.استخدام حاسة ما لتوصیل القصة، أو یكون استخدامھا غیر مالئم



أین 
ذھبت أثناء رحلتك؟أین

ذھب معك؟من

الذي قمت بھ في رحلتك؟ما
مروة مھدي

ما من 



مروة مھدي

الغابة

أصدقائي



مروة مھدي

أخذ العسل من الخلیة 

جمع األسد الحیوانات



الدرس التاسع



مروة مھدي



مروة مھدي

: أوالً 
.سنتذكر ما ھو المكان الذي دارت فیھ أحداث القصة

:ثانیًا
.سنسترجع الشخصیات الموجودة في قصتنا

:ثالثًا
.سنستخدم الحواس التي سنقوم بتضمینھا في القصة



مروة مھدي

أنھا زھرة  واحدة 

الغابة

أصدقائي



مروة مھدي

أخذ العسل من الخلیة 
جمع األسد الحیوانات

مألت الزھور الغابة 
عاد النحل یصنع العسل اللذیذ



الدرس العاشر



مروة مھدي



مروة مھدي

.استمع لوصف قصص أربعة من التالمیذ
.وأعط تقییًما لھم

.ثم قص التقییمات وأعطھا لھم



مروة مھدي



مروة مھدي



الوادي الجدید
إدارة تعلیم الداخلة 

مدرسة أفطیمة االبتدائیة 

الثانيالفصل 
التواصل بلغة األرقام 

:المحور الرابع 
التواصل

مروة مھديمروة عبد الشافي مھدي سید 



مروة مھدي



الدرس األول



مروة مھدي



مروة مھدي



مروة مھدي



مروة مھدي



مروة مھدي



مروة مھدي



مروة مھدي



مروة مھدي



مروة مھدي



مروة مھدي



مروة مھدي

األرقام في عالمنا
أمثلة

ھاتف 
األوقات

المكان
حجم الوجبة

األسعار
معلومات



مروة مھدي

ما ھي األرقام المكتوبة على مقیاس الحرارة ؟ 

جھاز قیاس درجة حرارة جسم األنسان 

ترمومتر 



معرفة الوقت مھديمروة



مھديمروة

ابحث عن األرقام في الحي السكني أو المنزل ؟ 



الدرس الثاني



مھديمروة

بحثتم عن األرقام في الحي السكني أو المنزل ؟ 



مروة مھدي





مھديمروة

معرفة الوقت



مھديمروة

معرفة التاریخ



الدرس الثالث



مھديمروة

ھل تعلمون أن األرقام یمكن أن تساعدنا على معرفة بعضنا  البعض؟

أعیاد المیالد 



مھديمروة

ھل ھناك تالمیذ أكثر بعمر ست سنوات أو سبع ؟ 

ال
كم عدد التالمیذ الذین عمرھم  ست سنوات؟ 

كم عدد التالمیذ الذین عمرھم  سبع سنوات؟ 



مھديمروة

ھل یحب التالمیذ الحلویات أم البسكویت أكثر؟



مھديمروة

ما اللون المفضل ؟



مھديمروة

ما حیوانك األلیف ؟



مھديمروة

ھل یوجد تالمیذ بعمر أكبر من ست
سنوات أو سبع سنوات في فصلنا؟

سبعة ستة 



مھديمروة

ثر؟ھل یحب التالمیذ الحلویات أم البسكویت أك

بسكویتحلویات  



قص األسئلة وضعھا في صندوق

مروة مھدي



مھديمروة



مھديمروة

5
8
3
4

8
و تین عنب 



الدرس الرابع



مھديمروة



مھديمروة

التمثیل البیاني باألعمدة 



مھديمروة

ر التمثیل البیاني بالصو



مھديمروة

عنوان
ات

الم
ع

أصفر أحمر أزرق



مھديمروة

.  الصور المستخدمة لتمثیل البیانات
.الصور تمثل نوع البیانات الموضحة بشكٍل مباشر

تنادا إلى ما یوضح التمثیل البیاني بالصور المشاعر فإنھ یمثل البیانات اس
یشعر بھ الناس 



مھديمروة

ما الیوم المفضل لدیك،
السبت أم األحد؟

تالمیذ 6

تالمیذ 7

السبت 

األحد 



مھديمروة

السبت األحد

ما الیوم المفضل ؟



مھديمروة

التالمیذ الذین یفضلون یوم السبت 

أقل من التالمیذ یوم األحد

التالمیذ الذین یفضلون یوم األحد 

أكبر من التالمیذ یوم السبت



الدرس الخامس



كیفیة معرفة الوقت على الساعات

مروة مھدي



حساب دقیقھ واحده علي الھاتف أو الساعة 

مروة مھدي



یتم حل ھذا الدرس داخل الفصل بعد 
إجراء القفزات 
العد الصامت 

القفز علي قدم واحدة 

مروة مھدي



مھديمروة



مھديمروة



مروة مھدي

ما وقت موعدي؟. لدي موعد خالل ساعتین



مروة مھدي

متي یبدأ الیوم الدراسي ؟



الدرس السادس



مھديمروة

ثانیاً أوالً 

أخیراً ثالثاً 



مھديمروة

كیف تساعدنا الساعات ومعرفة الوقت على مدار الیوم الدراسي؟

دق الجرس
لطابور الصباح 



مھديمروة

كیف تساعدنا الساعات ومعرفة الوقت على مدار الیوم الدراسي؟

دق الجرس
النافذة



مھديمروة

كیف تساعدنا الساعات ومعرفة الوقت على مدار الیوم الدراسي؟

دق الجرس
الفسحة



مھديمروة



مھديمروة



مھديمروة

ما المشكلة التي تواجھ عمر؟

.إنھ یحتاج إلى المساعدة على التخطیط إلقامة حفل 



مھديمروة

ساعات 3

لعبة البالونات المربوطة

الطعام المعلق في الھواء



مھديمروة

، الدوناتساستخدمي نوع طعام یحبھ األطفال مثل 
وعلقیھ في خیط، بحیث تتدلى القطع في الھواء، 

وتصل إلى طول األطفال، دعیھم یقفون كل واحد أمام قطعة، ثم أطلقي الصفارة،
وعندھا یجب علیھم أن یبدؤوا في تناولھا بأفواھھم وأیدیھم خلف ظھرھم، 

.والطفل الذي ینتھي أوًال من تناول قطعتھ یكون ھو الفائز

الطعام المعلق في الھواء

أحضري عدًدا من البالونات وحبًال، 
،بالونةثم اربطیھ في قدم كل طفل من أسفل 

اآلخر،بالونةویكون الھدف ھو أن یحاول كل طفل القفز على 
.دون أن تُفرقعبالونتھوالفائز ھو من یستطیع الحفاظ على 

لعبة البالونات المربوطة



مھديمروة

الطعام المعلق في الھواء



مھديمروة

لعبة البالونات المربوطة







الدرس السابع



مھديمروة

نستخدم التكنولوجیا لحل المشكالت
التكنولوجیا یمكن أن تكون آلة معقدة

قلم تحدیدتلیفونجھاز الكمبیوتر



مھديمروة

نستخدم األدوات البسیطة في الریاضیات لتساعدنا 
في الجمع والطرح داخل الفصل

+-



مھديمروة

ھل سمعتم عن العداد أو رأیتموه من قبل؟
. ھل منكم من یعرف كیف یُستخدم العداد؟ الحظوا بدقة

في رأیكم كیف یساعدنا؟
الطرحالجمع



مھديمروة

2 +2 =4 +2 =6 +2 =8
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مھديمروة

فأشر إلى الرافعة

لفة الورقة

األرقام الموجودة على األزرار



مھديمروة

أي من ھذه الثالثة تقوم بالجمع بشكل أسرع، في رأیكم؟



مھديمروة

تساعد جمیع أدوات التكنولوجیا األربع ھذه البشر في 
.استخدام األرقام وإجراء مسائل الریاضیات

ن وقد كانت ھناك العدید من االختراعات في الفترات ما بی
ع اختراع تلك األدوات، ولكن صمم البشر تلك األدوات األرب

.لمساعدتنا في حل المسائل الریاضیة
یف فمن الممتع أن نتأمل كیف تغیرت ھذه التكنولوجیا وك

. تساعدنا

ة، إذا كانت لدینا أدوات إلجراء المسائل الریاضی
فلماذا نحتاج إلى تعلم الریاضیات؟



مھديمروة

عدم وجود آلة حاسبة في جمیع األوقات وإنشاء معنى األرقام أو 
.إدراكھا وفھمھا

م مننحتاج جمیعنا إلى معرفة الریاضیات لفھم العال
.حولنا



مھديمروة

خرزات10



الدرس الثامن



مھديمروة

:  السؤال األول
من یعطیني مثال على أنھ یمكن استخدام األرقام لمعرفة الوقت؟

: السؤال الثاني 
من یعطیني مثال على أنھ یمكن استخدام األرقام تساعدنا لمعرفة

األسعار؟
فھل تعرفون أن األرقام یمكنھا أن تساعدنا

في روایة القصص أیًضا؟ سأریكم كیف تقومون بذلك

ن فھذه قصة ع. ألتظاھر بأنني أحب جمع أشیاء أجدھا في الطبیعة
.بعض الحصى الذي قمت بجمعھ



مھديمروة

في یوم من األیام،
بینما كنت عائًدا من المدرسة إلى المنزل، 

.  حصوات5قمت بتجمیع 
وعندما وصلت إلى المنزل،

.وضعت الحصوات في غرفتي



مھديمروة

في یوم من األیام،
بینما كنت عائًدا من المدرسة إلى المنزل، 

. حصوات5قمت بتجمیع 
وعندما وصلت إلى المنزل،

.وضعت الحصوات في غرفتي



مھديمروة

وفي الیوم التالي، 
بینما كنت عائًدا من المدرسة إلى المنزل، قمت 

.أغصان4بتجمیع   
ومرة أخرى، وضعت تلك األغصان في غرفتي حینما 

.ذھبت إلى المنزل



مھديمروة

.نظرت إلى الحصوات واألغصان
.زلوتساءلت كم عدد األشیاء التي جمعتھا أثناء عودتي إلى المن

حصوات5لقد وجدت 
، عند وضعھا جمیعًا معًا. أغصان4ثم أضفت إلیھا 

.9یكون عددھا 

5 +4 =9



مھديمروة

+=

549 = +



مھديمروة

ن ھذه القصة عن صدیقة لي تحب ھي أیًضا جمع أشیاء م
.الطبیعة

.حصوات 8فجمعت 
.كانت تعلم أنني قمت بتجمیع حصوات أیًضا

حصوات من أجمل الحصوات التي عثرت 4فأعطتني 
.علیھا

كم حصوة تبقت لدى صدیقتي؟

كم حصوة تبقت لدى صدیقتي؟



مھديمروة

84 -4
.منھا4حصوات وأعطتني 8جمعت صدیقتي 

.حصوات4تبقى لدى صدیقتي 



مھديمروة

.أفراد یعیشون معي في منزلي5لدي 
.ثم، جاءت بنت خالي وزوجھا للعیش معي
ن؟كم عدد األفراد الذین یعیشون في منزلي اآل



مھديمروة

527



مھديمروة

من المتجر، برتقاالت5لقد اشتریت "
.من البرتقال ھذا األسبوع2وتناولت منھا 

"برتقاالت3فتبقى لدّي 



مھديمروة

523



الدرس التاسع



مھديمروة

األلوان األساسیة 
فرشاة التلوین



مھديمروة

مزج األلوان 



مھديمروة

. لدى كلبي خمسة كالب صغیرة
. وقد أعطیت ثالثة كالب صغیرة لثالث أُسر أخرى

.اآلن تبقى لدي كلبان في المنزل

الكالب الصغیرة





مھديمروة

ارسم بیتي واألسر التي تبنت الكالب

الكالب الصغیرة



مھديمروة

الكالب الصغیرة

5-3=2





الدرس العاشر



مھديمروة

.ذكر العنوان. أ
وركم مثل سر كیف كان شع(ذكر قصة مع سرد التفاصیل . ب

). في كل حدث
.قراءة جملة الریاضیات. ج



مھديمروة

الطرح 

رسمة األسرة وبیت الكلب 
كالب5و



مھديمروة

األلوان متناسقة 

رسمھا جمیل 

فاطمة  



مھديمروة

زیاد  

رسم األسرة جمیلة 



الوادي الجدید
إدارة تعلیم الداخلة 

مدرسة أفطیمة االبتدائیة 

الثالثالفصل 
التواصل من خالل الفن 

:المحور الرابع 
التواصل

مروة مھديمروة عبد الشافي مھدي سید 



مروة مھدي





مروة مھدي

سنبدأ ھذا الفصل باالطالع على األعمال المرئیة، مثل الرسومات، 
. واللوحات الفنیة، والتماثیل النحتیة

من یتذكر بعض األعمال الفنیة التي أبدعناھا ھذا العام؟

ببعض ما تعلموه، بما في ذلك األسرة، واألصدقاء، و دورة
الحیاة، والنباتات، وحواسنا الخمس، وأفراد المجتمع



مروة مھدي

"كل شيء عني"كتاب بعنوان 



مروة مھدي

ارسم نفسك 



مروة مھدي

أكتب أسمك 





مروة مھدي

. نحن نحس بالمشاعر عندما نستمع إلى الموسیقى
كما یمكننا توصیل .مشاعرنا من خالل الموسیقى

عندما نشاھد أفالم الكارتون أو األفالم، عادةً ما تكون ھناك 
موسیقى .تتغیر الموسیقى مع تغیر أحداث القصة. مصاحبة



مروة مھدي

.ذات یوم، كانت حبیبة تزور أحد المواقع األثریة في مدینتنا
وار للغایة ألنھا ستتعلم، ومسرورة لرؤیة العدید من الزوقد كانت متحمسة

.في ھذا الموقع األثري
.جمیالً في أشعة الشمسوقد كان الموقع األثري

.ربةتمنت حبیبة لو أن معھا أحد األصدقاء لمشاركتھا ھذه التج

.  كان شخٌص ما ینادي اسمھا. سمعت حبیبة صوتًا
.نظرت حولھا، ولكنھا لم تَر أحًدا

.بعد ذلك، رأت صدیقھا، أمجد، یلوح لھا من وسط جموع الزوار
.اشترى أمجد وجبةً خفیفة وتناولھا مع حبیبة
.استكشف أمجد وحبیبة الموقع األثري معًا



مروة مھدي



مروة مھدي

 ً إذا كنت تلعب بالكرة ،فأركلھا عالیا

إذا كنت تلعب بالكرة ،فأركلھا عالیاً في السماء 





مروة مھدي

مھمة؟الموسیقىلماذا تعتقدون أن 

نعبر عن مشاعرنا من خالل الموسیقي



مروة مھدي

ج3

معك ستسیر إلى أحد المتاجر و. أحدكم یشعر بالعطش ویرید تناول وجبة خفیفة
خمسة جنیھات لشراء زجاجة میاه وبرتقالة

ج2

تمثیل





مروة مھدي



مروة مھدي



مروة مھدي

نون ویوضح لنا أنواع الف. یقدم لنا معلومات عن المعرض الفني. نموذج لموقع ویب
.المختلفة

ما الذي نعرفھ بالفعل عن أنواع الفنون ھذه؟

الصورة الفوتوغرافیة 

؟تستخدمونھاما األدوات التي 

ب في وصف من یرغ. یمكننا خاللھا رؤیة األماكن البعیدة أیًضا. تُظھر الصور الفوتوغرافیة األشیاء الحقیقیة
الصورة الفوتوغرافیة على موقع الویب؟

یة؟ما الذي یرید الفنان عرضھ من خالل الصورة الفوتوغراف



مروة مھدي

ھل یمكنكم العثور على لوحات في موقع الویب؟

اللوحات وتُظھر. تُظھر بعض اللوحات أشیاء حقیقیة، مثل الصور الفوتوغرافیة
.األخرى شیئًا ما من خیالنا

ما األدوات التي استخدمتموھا في اللوحة ؟



مروة مھدي

.  یذكر موقع الویب أنھ ستكون ھناك أیًضا مجسمات في المعرض الفني•
عاد المجسمات تكون ثالثیة األب. الرسومات والصور الفوتوغرافیة كلتاھما مسطحة•

.وتأخذ مساحة
جسم؟برأیكم، ما نوع األدوات التي یستخدمھا الفنان في عمل م. یمكنكم المشي حولھا•



مروة مھدي



مروة مھدي

















مروة مھدي





مروة مھدي





مروة مھدي

الصلصال

).والشد، والدحرجة، وغیرھاالضغط، ( كیفیة استخدام التالمیذ لعجینة الصلصال 

عمل مجسم لحیوانك المفضل بالصلصال 





مروة مھدي

لماذا یُعد الكتاب أو القصة شكل من أشكال الفن ؟

الرسومات التوضیحیة تُعد نوًعا من أنواع الفن

سالھا ما الرسالة التي تقوم الرسومات التوضیحیة في الكتاب بإر
إلى القارئ؟

تكون الرسومات التوضیحیة الموجودة في الكتب مھمة للقصة



مروة مھدي



مروة مھدي



مروة مھدي



مروة مھدي



مروة مھدي





مروة مھدي

ید عن الكتاب الجید یشجعنا على قراءتھ أكثر من مرة، لمعرفة المز
فكروا وقد طلبت منكم سابقًا أن ت. الشخصیات والقصة في كل مرة

نون في الدور الذي تقوم بھ القصة لمساعدتكم في مشروعات الف
.  والكتابة الخاصة بكم أثناء الدرس األخیر

فكار؟كیف ساعدتكم القصة في ابتكار أ

حیُعد ارتداء أقنعة إحدى الطرق التي یمكن استخدامھا للتوضی
.للجمھور أننا نمثل أدوار حیوانات



مروة مھدي



مروة مھدي



مروة مھدي



مروة مھدي

القناع
:یوضح لنا  القناع  

.  یجب أن یغطي  الوجھ فقط
.قد یحمل تعبیًرا مثل االبتسامة



یستخدم التلمیذ بعض المواد لعمل قناع خاص بھ 
یمثل أحد الحیوانات 

مروة مھدي



مروة مھدي





مروة مھدي



مروة مھدي



مروة مھدي

كرة القدم

الحدیقة

حزین



مروة مھدي

التعاون من أجل تنظیف الحدیقة 

ندعو الجمیع 

حافظ علي نظافة الحدیقة



مروة مھدي

صنادیق و أكیاس للقمامة  

ارتداء قفازات

ورق و أقالم 

أصدقائي 





مروة مھدي

.ازاتالنشرات اإلخباریة مفیدة في معرفة األحداث التي تدور من حولنا أو ما یتم من إنج



مروة مھدي

بدء الحصة 

ختام الحصة 



مروة مھدي

فسحة النشاط

مغادرة المدرسة 

تناول الغداء 



مروة مھدي



مروة مھدي



مروة مھدي
التعلم من خالل الموسیقى



مروة مھدي
التعلم من خالل الفنون



مروة مھدي





مروة مھدي
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